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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 18
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης  

της 09
ης 

Μαϊου 2022 

 

Αριθμός Απόφασης 338/2022 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 20
ο
  

Συμβιβασμός του Δήμου Ρόδου με τον Κων/νο Γιαννακού του Αριστείδη, νομικό σύμβουλο με πάγια 

έμμισθη εντολή, σχετικά με την από 1-9-2021 και με αριθμό κατάθεσης 180/14-9-2021 αγωγή του, που 

στρέφεται κατά του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 2209/29-04-

2022 Νομικής Υπηρεσίας). 

       Στη Ρόδο σήμερα Δευτέρα 09
η
 Μαϊου 2022 με την δια περιφοράς διαδικασία η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 002/09-01-2022 

(Α.Δ.Α.:ΨΩ3ΕΩ1Ρ-ΩΒ6) «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου και σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στα άρθρα 74 του Ν.3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα Άρθρα, 76 του Ν.4555/2018 

και 02 του Ν.4623/2019, στο Άρθρο 61 του Ν.4873/2021 και την υπ’ αριθμό 29/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου 

(Α.Δ.Α.: ΩΑ0ΖΩ1Ρ-34Ν) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής», σύμφωνα με 

την έγγραφη πρόσκληση με αριθμ. πρωτ.: 2/22752/05-05-2022, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με 

το άρθρο 77, παράγραφος 6 του Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στην 

Εγκύκλιο  643/69472/24-09-2021 του ΥΠΕΣ και, αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων. 

Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, συναινούν με την δια περιφοράς 

διαδικασία άνω των 2/3 μελών ήτοι επτά (07) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη απόφασης. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

στη δια περιφοράς διαδικασία 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

01.  Καμπουράκης Β. Αντώνης 01.  Γιαννάς Νικόλαος  

02. Καρίκης Ευστράτιος 02. Κορωναίος Ιωάννης  

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος 03. Παλαιολόγου Μιχαήλ  

04.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης) 04. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος  

05.   Φλοσκάκης Νεκτάριος  

06.  Μανέττας Βασίλειος  

07.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  
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Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης επί συνόλου τριάντα εννέα (39) και τριών (03) εκτός, ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για 

το παρακάτω θέμα, σύμφωνα με την εισήγηση με α/α 2209/29-04-2022 Νομικής Υπηρεσίας του δικηγόρου με 

έμμισθη εντολή κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου, η οποία έχει ως εξής:        

 

 

ΘΕΜΑ: Συμβιβασμός του Δήμου Ρόδου με τον Κων/νο Γιαννακού του Αριστείδη, νομικό σύμβουλο με πάγια 

έμμισθη εντολή, σχετικά με την από 1-9-2021 και με αριθμό κατάθεσης 180/14-9-2021 αγωγή του, που 

στρέφεται κατά του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

ΣΧΕΤ: Η από 5-12-2021 και με αριθμό πρωτ. 2/65656/8-12-2021  αίτηση του Κων/νου Γιαννακού του 

Αριστείδη. 

1. Κατά το άρθρο 46 παρ. 1 εδ. πρώτο και δεύτερο του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» «1. Οι 

διατάξεις για τη χορήγηση ετήσιας άδειας και επιδόματος αδείας, που ισχύουν για τους υπαλλήλους στον 

ιδιωτικό τομέα, ισχύουν και για τους έμμισθους δικηγόρους. Σε περίπτωση ύπαρξης Κανονισμού εργασίας για 

τους εργαζόμενους στον εντολέα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού, εφόσον είναι ευνοϊκότερες», και 

κατά το άρθρο 166 παρ. του ίδιου Κώδικα «1. Οι διατάξεις του Κώδικα είναι ειδικές έναντι κάθε άλλης 

διάταξης». 

2. Εξάλλου κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του ΑΝ 539/1945 «Περί χορηγήσεως κατ’ έτος εις τους μισθωτούς 

αδειών μετ΄ αποδοχών», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004, «1.α. Κάθε 

μισθωτός από την έναρξη της εργασίας του σε υπόχρεη επιχείρηση και μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα (12) 

μηνών συνεχούς απασχόλησης, δικαιούται να λάβει ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές κατ 

αναλογία με το χρόνο εργασίας που έχει συμπληρώσει στην ίδια υπόχρεη επιχείρηση. Το ποσοστό αυτό 

υπολογίζεται με βάση ετήσια άδεια εικοσιτεσσάρων εργάσιμων ημερών ή αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται 

σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτές η 

ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν απασχολούνται οι μισθωτοί λόγω του εφαρμοζόμενου συστήματος 

εργασίας. β. Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου 

προσελήφθη ο μισθωτός να χορηγεί σε αυτόν την παραπάνω αναλογία της κανονικής άδειας. Κατά το δεύτερο 

ημερολογιακό έτος, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει την ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές, η οποία αναλογεί 

στο χρόνο απασχόλησής του στην υπόχρεη επιχείρηση και υπολογίζεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της 

περίπτωσης α΄. Η άδεια αυτή επαυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος απασχόλησης επιπλέον 

του πρώτου μέχρι τις είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες ή μέχρι και τις είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες αν στην 

επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Για καθένα από τα επόμενα 

ημερολογιακά έτη, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει από την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους, την κανονική ετήσια 

άδεια με αποδοχές, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Η ετήσια άδεια με αποδοχές, 

καθώς και το επίδομα αδείας, εκτός από τις διατάξεις του νόμου αυτού διέπονται και από τις λοιπές συναφείς 

διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.»  

3. Κατά το άρθρο 3 παρ. 1 του ίδιου νόμου «1. Κατά την διάρκειαν της αδείας ο μισθωτός δικαιούται, των 

συνηθών αποδοχών, ων θα εδικαιούτο εάν απησχολείτο παρά τη υποκειμένη επιχειρήσει κατά τον αντίστοιχον 

χρόνον ή των αποδοχών των τυχόν δια την περίπτωσιν ταύτην καθωρισμένων δια συλλογικής συμβάσεως». 

4. Κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του ίδιου νόμου, όπως το εντός " " εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ.15 του 

Ν. 4504/1966). «1. Η χρονική περίοδος χορηγήσεως της αδείας κανονίζεται μεταξύ εργοδότου και μισθωτού, 

του πρώτου υποχρεουμένου να χορηγήση την αιτηθείσαν άδειαν το πολύ εντός διμήνου από της υπό του 

δευτέρου διατυπώσεως της σχετικής αιτήσεως. Πάντως το ήμισυ τουλάχιστον των κατ`έτος, εν εκάστη 

επιχειρήσει, δικιαουμένων αδείας δέον να ικανοποιούνται εντός του από 1ης Μαίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 

χρονικού διαστήματος. "Η κατά τα ανωτέρω  απαιτουμένη  αίτησις  σκοπεί  μόνον  εις  τον προσδιορισμόν  των  

χρονικών ορίων, εντός των  οποίων υφίσταται υποχρέωσις διά  την  χορήγησιν  της  αδείας  και  δεν  αποτελεί 

τυπικήν  προϋπόθεσιν  διά  την  υπό  του  μισθωτού, κατά τας  διατάξεις του παρόντος νόμου, άσκησιν του  εις  

άδειαν  μετ`  αποδοχών δικαιώματος αυτού, του εργοδότου υποχρεουμένου όπως προ της λήξεως του 

ημερολογιακού  έτους, παράσχη την άδειαν έστω και εάν δεν εζητήθη αύτη υπό του μισθωτού."»  

5. Κατά το άρθρο 5 παρ. 1 και 4 και 5 του ίδιου νόμου, όπως οι παρ. 4 και 5 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 

3 του άρθρου 1 του Νόμου 1346/1983, «1. Πάσα συμφωνία μεταξύ εργοδότου και μισθωτού, περιλαμβάνουσα 

την εγκατάλειψιν του εις άδειαν δικαιώματος του μισθωτού ή την παραίτησιν τούτου από του εν λόγω 

δικαιώματος, και εάν προβλέπη την καταβολήν εις αυτόν επηυξημένης αποζημιώσεως, θεωρείται ανύπαρκτος. 

"Επιφυλασσομένων των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας, εργοδότης αρνούμενος την χορήγησιν εις 

μισθωτόν αυτού της νομίμου κατ`έτος αδείας του, υποχρεούται αδείας ο μισθωτός, και μετά προηγουμένην 

διαπίστωσιν της παραλείψεως ταύτης υπό οργάνου του Υπουργείου Εργασίας, καταβάλη εις αυτόν τας 

αντιστοίχους αποδοχάς των ημερών αδείας, ηύξημένας κατά 100%" (Το εντός " " εδάφιον προστέθηκε δια του 

άρθρ. 3 του Ν.Δ. 3755 της 14/17 Σεπτ. 1957). "4. Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας με οποιοδήποτε 
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τρόπο η λήξης της εποχιακής απασχόλησης προτού συμπληρωθεί δωδεκάμηνο στη σχέση εργασίας,  οι 

μισθωτοί  δικαιούνται  από  τον  εργοδότη  τους  δυο  (2) ημερομισθία  για  κάθε  μήνα  απασχόλησης τους,  

ανεξάρτητα  από  τυχόν οφειλομένη σ` αυτούς αποζημίωση για άλλο λόγο. Για απασχόληση μικρότερη από ένα 

μήνα καταβάλλεται ανάλογα κλάσμα. Για την εφαρμογή των προηγουμένων εδαφίων, προκειμένου για 

μισθωτούς που παρέχουν εργασία εκ περιτροπής ή διαλείπουσα  ως  μήνας  λογίζονται είκοσι πέντε (25) ημέρες 

απασχόλησης". "5. Αν λυθεί η σχέση εργασίας μισθωτού με οποιοδήποτε τρόπο πριν λάβει την κανονική άδεια 

που του οφείλεται, ο μισθωτός  δικαιούται  τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί η 

άδεια……"»   

6. Κατά το άρθρο 5 της από 18-5-1998 ΕΓΣΣΕ «Ετήσια άδεια µε αποδοχές. Εργαζόµενοι που έχουν 

συµπληρώσει υπηρεσία 15 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δέκα επτά (17) ετών σε οποιοδήποτε 

εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, δικαιούνται άδεια 5 εβδοµάδων, δηλαδή τριάντα 

(30) εργασίµων ηµερών, αν ο εργαζόµενος εργάζεται εξαήµερο ή είκοσι πέντε (25) εργάσιµων ηµερών, αν 

εργάζεται πενθήµερο. Από 1.1.1999, εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 12 ετών στον ίδιο 

εργοδότη ή προϋπηρεσία δέκα τεσσάρων (14) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργάσιµων ηµερών, αν ο εργαζόµενος εργάζεται εξαήµερο ή 25 εργάσιµων 

ηµερών, αν εργάζεται πενθήµερο», κατά δε το άρθρο 6 της από 23-5-2000 ΕΓΣΣΕ «Ετήσια άδεια με αποδοχές. 

Από 1.1.2000 εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 

ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργάσιμων ημερών, 

αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα 

πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας». 

7. Από τις διατάξεις αυτές σαφώς προκύπτει ότι οι διατάξεις για τη χορήγηση της ετήσιας άδειας που 

ισχύουν για τους υπαλλήλους στον ιδιωτικό τομέα ισχύουν και για τους δικηγόρους που έχουν προσληφθεί από 

τους Δήμους με σύμβαση έμμισθης εντολής (έμμισθοι δικηγόροι), εκτός αν υπάρχει κανονισμός εργασίας για 

τους εργαζόμενους του εντολέα, οπότε εφαρμόζονται αυτές, εφόσον είναι ευνοϊκότερες. Άρα για τους 

έμμισθους δικηγόρους των Δήμων ισχύουν όσον αφορά τη χορήγηση της κανονικής άδειας ότι ισχύει για τους 

υπαλλήλους στον ιδιωτικό τομέα, ήτοι ό,τι ορίζει ο ΑΝ 539/1945, αφού κανονισμός εργασίας σχετικός με τη 

χορήγηση αδειών στους Δήμους δεν υπάρχει, οι δε διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007), που ισχύουν για το προσωπικό του σχετικά με τη χορήγηση των 

κανονικών αδειών, ήτοι τα άρθρα 55 και 56 αυτού, δεν είναι ευνοϊκότερες από τις παραπάνω διατάξεις, αφού 

κατά το άρθρο 56 παρ. 3 και 4 επιτρέπεται να μη χορηγείται, να περιορίζεται ή να ανακαλείται η κανονική άδεια 

προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του αρμοδίου για τη 

χορήγηση της άδειας οργάνου, η δε άδεια που δεν χορηγήθηκε χορηγείται υποχρεωτικά το επόμενο έτος, δεν 

προβλέπεται επομένως καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση μη χορήγησης της άδειας μέχρι τέλους του έτους.  

8. Έτσι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να χορηγεί μέσα σε κάθε ημερολογιακό έτος στους έμμισθους 

δικηγόρους του μέχρι τέλους του έτους κανονική άδεια 22 εργάσιμων ημερών εφόσον έχουν συμπληρώσει 

προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών, από δε τις 1-1-2000 εφόσον έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών 

ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να χορηγεί σαυτούς μέσα σε 

κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τέλους του έτους κανονική άδεια 25 εργάσιμων ημερών. Παράλληλα ο 

Δήμος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στους έμμισθους δικηγόρους του τις αποδοχές των ημερών αδείας 

σαν να είχαν εργαστεί κανονικά. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η χορήγηση της κανονικής 

άδειας αυτουσίως μέσα στο ημερολογιακό έτος στο οποίο αυτή αντιστοιχεί, ανεξάρτητα αν ο έμμισθος 

δικηγόρος ζήτησε ή όχι τη χορήγησή της, η αξίωση για την άδεια μετατρέπεται σε χρηματική και ο Δήμος 

οφείλει, ως υποκατάστατο της άδειας, να καταβάλει στον έμμισθο δικηγόρο τις αποδοχές τις οποίες θα του 

κατέβαλλε αν αυτός είχε λάβει την κανονική άδεια αυτουσίως. Αν όμως ο έμμισθος δικηγόρος ζήτησε τη 

χορήγηση της κανονικής άδειας με αποδοχές και ο Δήμος αρνήθηκε τη χορήγησή της, οφείλει να καταβάλει 

στον έμμισθο δικηγόρο τις αποδοχές αδείας προσαυξημένες κατά 100% ως αστική ποινή. Για τη θεμελίωση του 

δικαιώματος αδείας του έμμισθου δικηγόρου δεν απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης (έγγραφης ή 

προφορικής), η οποία απαιτείται μόνο για τη θεμελίωση της αξίωσής του για λήψη της παραπάνω κατά 100% 

προσαύξησης, που έχει το χαρακτήρα ποινής, για την οποία απαιτείται υπαιτιότητα του εργοδότη, έστω και σε 

βαθμό ελαφράς αμέλειας, η οποία υπάρχει όταν ο έμμισθος δικηγόρος ζήτησε την άδεια και ο εργοδότης δεν τη 

χορήγησε (ΑΠ 136/2021, ΑΠ 593/2021, ΑΠ 1050/2018, ΑΠ 902/2011, ΑΠ 339/2011, ΑΠ 437/2010).  

9. Οποιαδήποτε συμφωνία γίνεται μεταξύ του Δήμου και του έμμισθου δικηγόρου που είναι αντίθετη με τις 

παραπάνω διατάξεις είναι άκυρη, επομένως είναι άκυρη η συμφωνία μεταξύ του Δήμου και του έμμισθου 

δικηγόρου ότι αυτός θα λάβει την κανονική του άδεια τον επόμενο ημερολογιακό έτος, στην περίπτωση δε που 

γίνει τέτοια συμφωνία, γραπτή ή προφορική, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον έμμισθο δικηγόρο 
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την αποζημίωση για τη μη ληφθείσα άδεια, ενώ η άδεια που χορηγήθηκε το επόμενο ημερολογιακό έτος 

θεωρείται ότι είναι η άδεια του έτους μέσα στο οποίο χορηγήθηκε και όχι του προηγούμενου έτους.     

10. Εξάλλου, ενόψει της μη ύπαρξης υπαλληλικής σχέσης μεταξύ του Δήμου και του έμμισθου δικηγόρου, 

όπως θα αναφέρω παρακάτω, αντίκειται στην δια του Κώδικα Δικηγόρων επιδιωκόμενη και με πολλές 

διατάξεις περιφρουρούμενη αξιοπρέπεια και ιδιάζουσα ανεξαρτησία του δικηγορικού λειτουργήματος, η 

επιβολή στον δικηγόρο και η αποδοχή από αυτόν υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης και μάλιστα εκείνου 

που ισχύει για το υπαλληλικό προσωπικό του εντολέα, έστω και αν παρέχει τις υπηρεσίες του με πάγια 

αντιμισθία (ΕφΑΘ 2402/1987 ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσ 871/1970 Αρμεν. ΚΔ' 794 επ.). Επιπλέον, σύμφωνα με το 

άρθρο 165 παρ. 5 του Ν. 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων), οι 

δικηγόροι που προσλαμβάνονται στους Δήμους με σχέση έμμισθης εντολής υποχρεούνται σε παροχή υπηρεσίας 

στο κατάστημα του οικείου  Δήμου για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές 

συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών 

(ΕιρΚαλαμάτας 5/2016).  

11. Περαιτέρω σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 38 παρ. 2 α και β ν. 3986/2011, όπως ισχύει από το 2013: 

«2. α) Καθιερώνεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας. Η εισφορά αυτή 

υπολογίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και 

αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και των 

υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ.., 

συμπεριλαμβανομένων και των Τραπεζών και των θυγατρικών επιχειρήσεων των Τραπεζών ή των 

συνδεδεμένων με αυτές εταιριών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τις Τράπεζες. (…) β) Καθιερώνεται ειδική 

εισφορά των ασφαλισμένων του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) πέραν των 

προβλεπομένων, υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε 

ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των 

δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου. Για όσους υπαλλήλους του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης 

περίπτωσης δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ η εισφορά υπολογίζεται σε ένα τοις εκατό (1%) επί των 

τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων, υπέρ του ΟΑΕΔ, ενώ για το προσωπικό που 

είναι ασφαλισμένο στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, η εισφορά αυτή αποδίδεται υπέρ των εν 

λόγω Ταμείων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

μπορεί να ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού, είσπραξης και απόδοσης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και 

κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου».  

12. Κατ’ εξουσιοδότηση αυτής της διάταξης εκδόθηκε η με αριθμό οικ. 2/57654/0022/22-8-2011 (ΦΕΚ Β΄ 

1853/22.08.2011) «Ειδική εισφορά αλληλεγγύης της παρ. 2α του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α`)» 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την οποία ορίστηκαν 

τα εξής : «1. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 α του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α`) 

ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνόλου των τακτικών 

αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλου του μισθοδοτούμενου προσωπικού του Δημοσίου, 

των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., καθώς και του προσωπικού όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένων και των Τραπεζών. Εξαιρείται το προσωπικό που 

καταβάλλει την εισφορά υπέρ κλάδου ανεργίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 32 του ν.δ. 2961/1954 (ΦΕΚ 197 Α`), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις όμοιες της παρ. 6 του άρθρου 44 

του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α`) και της παρ. 9 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α`). 2. Το ποσό της 

εισφοράς αλληλεγγύης της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και 

αποδίδεται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 0828 "Έσοδα από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (2%) για 

την καταπολέμηση της ανεργίας (άρθρο 38 παρ. 2 α.ν. 3986/2011). 3. Το εν λόγω ποσό παρακρατείται κατά την 

πληρωμή της τακτικής μισθοδοσίας και των λοιπών πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων του 

μισθοδοτούμενου προσωπικού της παρ. 1 της παρούσας. Η απόδοση αυτού στον οικείο ΚΑΕ του κρατικού 

προϋπολογισμού γίνεται κάθε μήνα σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για την απόδοση και των 

λοιπών κρατήσεων. Ειδικότερα, για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις, Οργανισμούς και ΝΠΙΔ, καθώς και τους φορείς 

του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, που δεν έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμής της ΕΑΠ, η απόδοση 

της ανωτέρω κράτησης πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα μέσω των Δ.Ο.Υ. 4. Η απόφαση αυτή ισχύει 

από 1-1-2011. Η ανωτέρω ειδική εισφορά, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 31-7-2011, 

κατανέμεται ισόποσα και συνεισπράττεται με τις εισφορές των επόμενων μηνών του έτους 2011». 

13. Εξάλλου, από το ΝΔ 2961/1954 σε συνδυασμό με τον ΑΝ 1846/1951, συνάγεται ότι, και υπό την 

επιφύλαξη διατάξεων που ορίζουν διαφορετικά, αναγκαία προϋπόθεση για την υπαγωγή στο ΙΚΑ και κατ' 

επέκταση στον ΟΑΕΔ είναι η έναντι αμοιβής παροχή εξαρτημένης εργασίας. Περαιτέρω, υποκειμενικό στοιχείο 

της ρύθμισης για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης αποτελούν οι μισθοδοτούμενοι υπάλληλοι των φορέων που 
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αναφέρονται στο σχετικό άρθρο, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του άνω Νόμου, χωρίς να 

μπορεί να γίνει άλλη ερμηνεία. Ακόμη και αν υποτεθεί ότι η άνω κοινή υπουργική απόφαση αναφέρεται σε 

προσωπικό πέραν του υπαλληλικού, τότε θα ήταν ανίσχυρη ως κείμενη εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης (βλ. 

ΜΕφΠατρών 202/2020, ΜΠρΠατρών βλ. Πράξ. Ελ. Συν 85/2012 αδημ.). 

14. Περαιτέρω από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1, 63, 92, 92 Α, 94 του Ν.Δ 3026/1954 «περί 

του Κώδικος των Δικηγόρων», καθώς και από τον συνδυασμό των διατάξεων 1, 7, 8, 42 έως 46 του Ν. 

4194/2013 (Νέου Κώδικα Δικηγόρων) με ισχύ από 27-9-2013, προκύπτει ότι είναι ασυμβίβαστη με το 

λειτούργημα του δικηγόρου, ο οποίος είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός, η άσκηση άλλης επιστήμης, τέχνης, ή 

εμπορίας και γενικώς κάθε εργασίας, υπηρεσίας, ή απασχολήσεως που δεν αρμόζει στην αξιοπρέπεια και 

ανεξαρτησία του, καθώς επίσης η άσκηση εκ μέρους του οιασδήποτε έμμισθης υπηρεσίας σε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο. Κατ` εξαίρεση ο τελευταίος μπορεί να παρέχει με πάγια ετήσια ή μηνιαία αμοιβή καθαρώς νομικές 

εργασίες νομικού συμβούλου ή δικηγόρου. Η σύμβαση αυτή παροχής νομικών υπηρεσιών με πάγια ετήσια ή 

μηνιαία αμοιβή η οποία είναι πάντοτε αορίστου χρόνου, έστω και αν συνήφθη για ορισμένο χρόνο, δεν μπορεί 

ν` αποτελέσει αντικείμενο συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας, δεν εφαρμόζονται επ` αυτής οι γνήσιες διατάξεις 

της εργατικής νομοθεσίας, παρά μόνο εφόσον επιτρέπει αυτό ειδικός νόμος ή αναλογικά αν προσαρμόζονται 

προς τις διατάξεις του Δικηγορικού Κώδικα και δεν αντίκεινται στο δημόσιο χαρακτήρα του δικηγορικού 

λειτουργήματος, ρυθμίζεται δε από τις διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων και συμπληρωματικά από εκείνες 

των περί εντολής και συμβάσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών διατάξεις (ΟλΑΠ 45/2002, ΟλΑΠ 1/1994, ΑΠ 

558/2011 ΕλΔ 2012 σελ. 708, ΣτΕ 2682/1991, ΣτΕ 124/2012, ΑΠ 941/1992, ΟλΑΠ 21/2004, ΑΠ 935/2013, ΑΠ 

1213/2018 Α’ Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, 1/1994, 70/2003, ΣτΕ 909/2011, ΕλΔ 2011 σελ. 1270). Συνεπώς, οι 

δικηγόροι που προσλαμβάνονται από ΝΠΔΔ με σχέση έμμισθης εντολής, ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής 

τους, δεν είναι υπάλληλοι τούτων με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, η δε σχέση που τους συνδέει είναι η 

της αμειβόμενης εντολής και συνεπώς δεν αποκτούν την ιδιότητα υπαλλήλου, τελούντων σε σχέση 

εξαρτημένης εργασίας από τον εργοδότη, όπως εξάλλου ρητά έχει ορισθεί με την απρ. 2 του άρθρου 42 του 

Ν.4194/2013 όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 188 του Ν.4820/2021(ΑΠ 445/1978 ΝοΒ 27 

σελ.203, ΑΠ 1205/1978 ΝοΒ 27 σελ.920, ΑΠ 1217/1983, ΕΕΔ 43 σελ. 514, ΕΑ 2207/1986 ΕΕΔ 45 σελ. 494, 

Ολομ. ΣτΕ 108/1970  ΝοΒ  18 σελ. 990, ΕφΘεσ 871/1970 Αρμ ΚΔ σελ.794 επ., ΕφΑθ 2402/1987 Δ/ΝΗ σελ. 

553, ΜΕφΠατρών 202/2020, ΜΠρΠατρών 92/2021). Για το λόγο αυτό και οι αναφυόμενες διαφορές δεν 

αποτελούν διοικητικές διαφορές ουσίας, αλλά υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών Δικαστηρίων, 

σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 3 Συντάγματος και αρθρ. 1 εδ. α' ΚΠολΔ και οι οποίες εκδικάζονται κατά τη 

διαδικασία των διαφορών για τις αμοιβές από εργασία (ΟλΑΠ 11/2002 ΕλλΔνη 2002.689, ΑΠ 50/2000 ΑρχΝ 

2000.566, 85/1999 ΔΕΝ 1999.1508, ΕφΘεσ 1535/2006, ΕφΑθ 8804/2004 ΕλλΔνη 2005. 1139, ΕφΑΘ 

1715/2004, ΝΟΜΟΣ, Παπαχατζή «Η επέκταση της δικαιοδοσίας των Διοικητικών Πρωτοδικείων και Εφετείων 

στις διαφορές από διοικητικές συμβάσεις» στο ΝοΒ 32.1201). 

15. Ακολούθως, με όσα προαναφέρθηκαν, εφόσον υποκειμενικό στοιχείο της επιβολής της ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης, αποτελεί η ιδιότητα του μισθοδοτούμενου υπαλλήλου που αναφέρεται στο άρθρο 38 παρ. 2 του 

Ν. 3986/2011, οι δικηγόροι που αμείβονται με πάγια αντιμισθία και δεν αποτελούν υπαλληλικό προσωπικό δεν 

υπόκεινται στην ανωτέρω εισφορά. Μάλιστα, με την διάταξη του άρθρου 38 παρ. 2 του Ν. 3986/2011, δίνεται 

εξουσιοδότηση προς έκδοση υπουργικής απόφασης μόνο για τον τρόπο υπολογισμού είσπραξης και απόδοσης 

της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και για κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της, ως εκ τούτου, 

ακόμα και αν θεωρηθεί ότι η υπ’ αριθμ. 2/57654/0022/22-8-2011 υπουργική απόφαση αναφέρεται σε 

προσωπικό, πέραν των υπαλλήλων, αυτή θα ήταν ανίσχυρη, κείμενη εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης, λόγω 

ανεπίτρεπτης επέκτασης της φορολογικής αυτής υποχρέωσης και σε μη υπαλλήλους, άρα μη υπόχρεα φυσικά 

πρόσωπα (ΜΕφΠατρ 442/2018 ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΜΠρΠατρών 92/2021). 

16. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 250 περίπτωση 11 του ΑΚ, σε πενταετή παραγραφή υπόκειται 

οι αξιώσεις των δικηγόρων, των συμβολαιογράφων και των δικαστικών επιμελητών, για τις αμοιβές και για τις 

δαπάνες τους, κατά δε τα άρθρα 251 και 253 του ΑΚ, η παραγραφή των παραπάνω αξιώσεων αρχίζει μόλις 

λήξει το έτος μέσα στο οποίο γεννήθηκε κάθε περιοδική παροχή και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξή της 

(ΑΠ 440/2000). ΜΠρΑθηνών 27/2021 NOMOS 

17. Κατά δε το άρθρο 190 του παραπάνω Ν.Δ 3026/1954 «οι απαιτήσεις των δικηγόρων διά τας αμοιβάς και 

διά τας δαπάνας αυτών παραγράφονται μετά πενταετίαν, αρχομένη, εάν μεν πρόκειται περί διοικητικών 

υποθέσεων ή εξωδικών εργασιών, από του τέλους του έτους καθ` ο ενεργήθη η σχετική πράξις, εάν δε 

πρόκειται περί δικών, από του τέλους του έτους, καθ’ ο ενεργήθη υπ’ αυτών η τελευταία διαδικαστική πράξις». 

Από τις ειδικές αυτές διατάξεις προκύπτει ότι οι εκ καθυστερουμένων αποδοχών αξιώσεις των δικηγόρων, οι 

οποίοι παρείχαν τις υπηρεσίες τους με σχέση έμμισθης εντολής, κατέχοντες οργανική θέση δικηγόρου σε 

ΝΠΔΔ και αμειβόμενοι με πάγια περιοδική (μηνιαία) αμοιβή, υπόκειντο στην πενταετή παραγραφή, με βάση 
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την παραπάνω διάταξη, η οποία, ως ειδική διάταξη για τις αξιώσεις των δικηγόρων, είχε εφαρμογή, σύμφωνα 

με το άρθρο 50 παρ. 2 του ν. 993/1979 και δεν υπόκειντο στη διετή παραγραφή (πρβλ. ΟλΑΠ 42/1990, ΑΠ 

314/1986 ΕΕΝ 1986 σελ. 806, ΑΠ 860/1996 ΕΕΝ 1998 σελ.123). Μετά την εισαγωγή του νέου Κώδικα 

Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), με ισχύ από 27-9-2013 (βλ. άρθρο 166), απουσιαζούσης ειδικής διάταξης περί της 

παραγραφής των αξιώσεων των Δικηγόρων (όπως η άνω αναφερόμενη του άρθρου 190 του ν. 3026/1954), 

εφαρμογή έχουν οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί πενταετούς παραγραφής (άρθρα 250 περ. 11, 

251 και 253 ΑΚ), οι οποίες ισχύουν και για τους δικηγόρους που προσλαμβάνονται για νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου με σχέση έμμισθης εντολής και αμείβονται με πάγια περιοδική αμοιβή, καθόσον με βάση την 

άποψη που υιοθετεί το παρόν Δικαστήριο (βλ. εκτενώς ανωτέρω), αυτοί δεν είναι υπάλληλοι τούτων με σχέση 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Και τούτο διότι η σχέση που συνδέει το Δικηγόρο και τον πελάτη του είναι η της 

αμειβόμενης εντολής, η οποία δεν αντίκειται στον προεχόντως δημόσιο χαρακτήρα του δικηγορικού 

λειτουργήματος, όπως δε ανέφερα παραπάνω, απαγορεύεται στο Δικηγόρο η ανάληψη οποιασδήποτε έμμισθης 

υπηρεσίας σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, διότι αυτή απάδει στην ανεξαρτησία του, του επιτρέπεται όμως η 

παροχή καθαρά νομικών υπηρεσιών σαν δικαστικού ή νομικού συμβούλου ή Δικηγόρου, με πάγια ετήσια ή 

μηνιαία αμοιβή, αλλά χωρίς να μεταβάλλεται, και στην περίπτωση αυτή, ο χαρακτήρας της σχέσης του σαν 

(αμειβόμενης) εντολής και συνεπώς δεν αποκτά αυτός την ιδιότητα υπαλλήλου, τελούντος σε σχέση 

εξαρτημένης εργασίας με τον εργοδότη του (ΕιρΠατρών 42, 45 και 49/2021 ΝΟΜΟΣ). 

18.  Περαιτέρω, κατά το άρθρο 871 ΑΚ «με τη σύμβαση του συμβιβασμού οι συμβαλλόμενοι διαλύουν με 

αμοιβαίες υποχωρήσεις μια φιλονικία τους ή μια αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση. Με αβέβαιη σχέση 

εξομοιώνεται και η επισφαλής απαίτηση». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο συμβιβασμός αποτελεί 

αμφοτεροβαρή σύμβαση, η οποία αν μεν γίνεται στα πλαίσια εκκρεμούς δίκης υπό τους όρους του άρθρου 293 

του ΚΠολΔ επιφέρει, αυτοδικαίως, κατάργηση της εκκρεμούς δίκης, ενώ αν έγινε εκτός εκκρεμούς δίκης 

(εξώδικος) κρίνεται ως προς το κύρος του κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου (παρ. 2 άρθρου 293 

ΚΠολΔ). Με την σύμβαση του συμβιβασμού οι συμβαλλόμενοι διαλύουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις έριδα ή 

αβεβαιότητα αυτών ως προς ορισμένη έννομη σχέση (ΑΠ 234/2018), με αβέβαιη δε σχέση εξομοιώνεται και η 

επισφαλής απαίτηση (ΑΠ 248/2019, ΑΠ 1456/2018, ΑΠ 1483/2018). Βασική προϋπόθεση για τη συγκρότηση 

του συμβιβασμού είναι η αμοιβαία υποχώρηση των μερών. Το χαρακτηριστικό αυτό δεν λαμβάνεται με τη 

στενή τεχνική έννοια του όρου, αλλά υπό ευρεία έννοια των εν γένει συναλλαγών. Έριδα, κατά την έννοια του 

νόμου, υπάρχει όταν ο ένας ή και οι δύο συμβαλλόμενοι αμφισβητούν την ύπαρξη απαίτησης του άλλου, έστω 

και αν η βασιμότητα αυτής είναι βέβαιη, η δε αμφισβήτηση μπορεί να οφείλεται και σε απλή κακοβουλία. 

Αμοιβαίες υποχωρήσεις αποτελούν κάθε είδους αμοιβαίες θυσίες, όπως όταν συμφωνείται ο οφειλέτης να 

εξοφλήσει το χρέος του τμηματικά, με δόσεις, σε μεταγενέστερο χρόνο, αναγνωρίζεται όμως συγχρόνως ότι 

οφείλει τόκους τόκων, τους οποίους αυτός αμφισβητεί (ΑΠ 586/2017). Δεν είναι απαραίτητο έτσι να αφορά η 

παραίτηση ή υποχώρηση ένα μέρος της εκκρεμούς σχέσης. Αρκεί ότι ο διάδικος ή το ένα συμβαλλόμενο μέρος 

προβαίνει σε μία θυσία, γιατί σε αντίστοιχη θυσία προβαίνει και το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Η υποχρέωση 

στην οποία προβαίνει το ένα μέρος δεν είναι απαραίτητο να είναι ισάξια προς την υποχώρηση του άλλου 

μέρους (ΑΠ 138/2014). Για τη σύναψη της σύμβασης του συμβιβασμού απαιτείται πρόταση του ενός από τα 

μέρη να διαλύσουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις έριδα ή αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση και αποδοχή της 

πρότασης από το άλλου μέρος (ΟλΑΠ 578/1980, ΑΠ 1416/2008). Για την κατάρτιση του συμβιβασμού αρκεί 

να συνάγεται η βούληση των μερών για την επιδίωξή του από το περιεχόμενο της σύμβασης, χωρίς να είναι 

αναγκαία η πανηγυρική διατύπωση του σχετικού όρου (ΑΠ 1416/2008).  

19. Τέλος κατά το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ι΄ του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4735/2020 και η περίπτωση ι΄ αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του του άρθρου 37 του ν. 

4915/2022 «1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες 

αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: α).., ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών 

στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων 

μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά, πλην των περιπτώσεων δικών που αφορούν στον προσδιορισμό 

ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου, στις οποίες η άσκηση ενδίκων 

μέσων είναι υποχρεωτική. Επίσης, αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο 

ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού 

αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή 

κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και 

γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα 

έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις 

των προηγούμενων εδαφίων, πλην αυτών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής 

σχέσης κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη 
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της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα 

ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο». 

20. Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίσει 

τη σύναψη συμβιβασμού για απαιτήσεις κατά του Δήμου που δεν αφορούν μισθούς, επιδόματα, αποζημιώσεις, 

έξοδα παράστασης, έξοδα κίνησης και γενικά μισθολογικές παροχές οποιασδήποτε μορφής, εφόσον η απαίτηση 

δεν υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, μετά γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της 

οποίας συνεπάγεται την ακυρότητα της απόφασης που θα ληφθεί. Στις απαιτήσεις για τις οποίες μπορεί η 

Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση για συμβιβασμό περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις των δικηγόρων 

που απασχολεί ο Δήμος με πάγια έμμισθη εντολή, καθόσον αυτοί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν είναι 

υπάλληλοι αυτού με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, η δε σχέση που τους συνδέει είναι η της αμειβόμενης 

εντολής και συνεπώς δεν αποκτούν την ιδιότητα υπαλλήλου.  

21. Στην προκειμένη περίπτωση ο Κων/νος Γιαννακού του Αριστείδη, ο οποίος είναι δικηγόρος 

εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου με αριθμό μητρώου 140, με τη με αριθμό 1010/2008 απόφαση 

του Δημάρχου του πρώην Δήμου Πεταλούδων, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, τεύχος Γ΄, με αριθμό 53/23-1-

2009, διορίστηκε με σχέση έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία) στον πρώην Δήμο Πεταλούδων, σύμφωνα δε 

με το άρθρο 1 περ. 10 του ν. 3852/2010 και το άρθρο 18 παρ. 10 περ. κ΄ του ν. 3870/2010, σε συνδυασμό με το 

άρθρο 254 του ν. 3852/2010 κατέστη αυτοδίκαια από 1-1-2011 προσωπικό του Δήμου Ρόδου με την ίδια σχέση 

εργασίας, ήτοι με σχέση έμμισθης εντολής και κατέλαβε αντίστοιχη θέση στον Οργανισμό του, υπηρετούσε δε 

σαυτόν συνεχώς μέχρι τις 6-12-2021, οπότε και λύθηκε η σχέση έμμισθης εντολής. 

22. Ο Κων/νος Γιαννακού άσκησε κατά του Δήμου Ρόδου την από 1-9-2021 και με αριθμό κατάθεσης 

180/14-9-2021 αγωγή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, που σας επισυνάπτω, δικάσιμος της 

οποίας ορίστηκε η 31-5-2022. Με την αγωγή του αυτή ισχυρίζεται ότι παρά το ότι προσέφερε στο Δήμο Ρόδου 

συνεχώς και ανελλιπώς τις νομικές του υπηρεσίες καθόλη τη διάρκεια των ετών 2015, 2016, 2017, 2018 και 

2019, δεν του χορήγησε την άδεια αναψυχής, ήτοι 22 εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, την οποία δικαιούταν, 

σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, την οποία έπρεπε να του χορηγήσει έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, 

ούτε και του κατέβαλε την αντίστοιχη αποζημίωση αδείας, ως υποκατάστατο για τη μη χορηγηθείσα άδεια. 

23. Συνεπώς, η αξίωσή του για τη μη χορηγηθείσα άδεια για τα παραπάνω ημερολογιακά έτη (2015 έως και 

2019) έχει μετατραπεί σε αντίστοιχη χρηματική και είναι ισόποση με τις μηνιαίες αποδοχές του της 31
ης

 

Δεκεμβρίου κάθε παραπάνω έτους και θα πρέπει να υποχρεωθεί ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει σαυτόν για την 

παραπάνω αιτία, ήτοι ως αποζημίωση για μη χορηγηθείσα άδεια: α) για το 2015 το ποσό των 1.906,00 ευρώ, β) 

για το 2016 το ποσό των 2.009,00 ευρώ, γ) για το 2017 το ποσό των 2.012,00 ευρώ, δ) για το 2018 το ποσό των  

2.015,00 ευρώ και ε) για το 2019 το ποσό των 2.018,00 ευρώ. Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος Ρόδου οφείλει 

να καταβάλει στον Κων/νο Γιαννακού, συνολικά για την παραπάνω αιτία, το ποσό των 9.960,00 ευρώ 

(1.906,00 + 2,009,00 + 2.012,00 + 2.015,00 + 2.018,00), με το νόμιμο τόκο από επίδοση της παραπάνω αγωγής 

του, που έγινε στις 29-9-2021, όπως προκύπτει από σχετική σημείωση του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο 

Δωδ/σου Γεωργίου Δουρδουνά επί τους σήματος αυτής, και μέχρι την εξόφληση.  

24. Επίσης ο Κων/νος Γιαννακού με την παραπάνω αγωγή του ισχυρίζεται ότι ο Δήμος Ρόδου, δυνάμει των 

διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 2α και 2β του ν. 3986/2011 και της κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσας 

παραπάνω υπουργικής απόφασης, παρακρατεί παράνομα από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων αυτών μέχρι και 

την άσκηση της αγωγής του από τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές μου ποσοστό 2% υπέρ της ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας και ποσοστό 1% ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ, λόγω του ότι 

δεν είναι ασφαλισμένος στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, ενώ αυτά τα ποσά έπρεπε να του τα 

καταβάλλει όπως τις υπόλοιπες αποδοχές του. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ρόδου του παρακρατούσε: 

24.1. Για το 2015 για κάθε μήνα για ειδική εισφορά αλληλεγγύη για την καταπολέμηση της ανεργίας το ποσό 

των 38,12 ευρώ (1.906,00 οι αποδοχές του όπως παραπάνω Χ 2%) και για ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ το 

ποσό των 19,06 ευρώ (1.906 Χ 1%) και συνολικά για κάθε μήνα το ποσό των 57,18 ευρώ (38,12 + 

19,06), συνολικά δε για το έτος 2015 το ποσό των 686,16 ευρώ (57,18 Χ 12 μήνες). 

24.2. Για το 2016 για κάθε μήνα για ειδική εισφορά αλληλεγγύη για την καταπολέμηση της ανεργίας το ποσό 

των 40,18 ευρώ (1.918,00 ο βασικός μισθός του όπως παραπάνω – 9 ευρώ εξομάλυνση αυτού δυνάμει 

του ν. 4354/2015 = 1.909,00 ευρώ + 100 ευρώ επίδομα παραμεθορίων περιοχών = 2.009,00 Χ 2%) και 

για ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ το ποσό των 20,09 ευρώ (2.009,00 Χ 1%) και συνολικά για κάθε μήνα το 

ποσό των 60,27 ευρώ (40,18 + 20,09), συνολικά δε για το έτος 2016 το ποσό των 723,24 ευρώ (60,27 Χ 

12 μήνες). 
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24.3. Για το 2017 για κάθε μήνα για ειδική εισφορά αλληλεγγύη για την καταπολέμηση της ανεργίας το ποσό 

των 40,24 ευρώ (1.918,00 ο βασικός μισθός του όπως παραπάνω – 6 ευρώ εξομάλυνση αυτού δυνάμει 

του ν. 4354/2015 = 1.912,00 ευρώ + 100 ευρώ επίδομα παραμεθορίων περιοχών = 2.012,00 Χ 2%) και 

για ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ το ποσό των 20,12 ευρώ (2.012,00 Χ 1%) και συνολικά για κάθε μήνα το 

ποσό των 60,36 ευρώ (40,24 + 20,12), συνολικά δε για το έτος 2017 το ποσό των 724,32 ευρώ (60,36 Χ 

12 μήνες). 

24.4. Για το 2018 για κάθε μήνα για ειδική εισφορά αλληλεγγύη για την καταπολέμηση της ανεργίας το ποσό 

των 40,30 ευρώ (1.918,00 ο βασικός μισθός του όπως παραπάνω – 3 ευρώ εξομάλυνση αυτού δυνάμει 

του ν. 4354/2015 = 1.915,00 ευρώ + 100 ευρώ επίδομα παραμεθορίων περιοχών = 2.015,00 Χ 2%) και 

για ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ το ποσό των 20,15 ευρώ (2.015,00 Χ 1%) και συνολικά για κάθε μήνα το 

ποσό των 60,45 ευρώ (40,30 + 20,15), συνολικά δε για το έτος 2018 το ποσό των 725,40 ευρώ (60,45 Χ 

12 μήνες). 

24.5. Για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως και 31-8-2021 για κάθε μήνα για ειδική εισφορά αλληλεγγύη 

για την καταπολέμηση της ανεργίας το ποσό των 40,36 ευρώ (1.918,00 ο βασικός μισθός του όπως 

παραπάνω + 100 ευρώ επίδομα παραμεθορίων περιοχών = 2.018,00 Χ 2%) και για ειδική εισφορά υπέρ 

ΟΑΕΔ το ποσό των 20,18 ευρώ (2.018,00 Χ 1%) και συνολικά για κάθε μήνα το ποσό των 60,54 ευρώ 

(40,36 + 20,18), συνολικά δε για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως και 31-8-2021 το ποσό των 

1.937,28 ευρώ (60,54 Χ 32 μήνες). 

25. Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος Ρόδου έχει παρακρατήσει παράνομα από τις τακτικές αποδοχές του από 

1-1-2015 μέχρι και 31-8-2021 για τις παραπάνω αιτίες συνολικά το ποσό των 4.796,40 ευρώ (686,16 + 723,24 

+ 724,32 + 725,40 + 1.937,28), το οποίο και οφείλει να του καταβάλει με το νόμιμο τόκο από επίδοση της 

παραπάνω αγωγής του και μέχρι την εξόφληση.  

26. Έτσι με βάση τα όσα ισχυρίζεται ο Κων/νος Γιαννακού στην παραπάνω αγωγή του, ο Δήμος Ρόδου 

οφείλει να καταβάλει σαυτόν συνολικά για τις παραπάνω αιτίες το ποσό των 14.756,40 ευρώ (4.796,40 + 

9.960,00), με το νόμιμο τόκο από επίδοση της αγωγής του, που έγινε στις 29-9-2021, και μέχρι την εξόφληση. 

27. Πριν από την άσκηση της παραπάνω αγωγής ο Κων/νος Γιαννακού υπέβαλε στο Δήμο Ρόδου την από 

22-10-2020 αίτησή του, που πήρε αριθμό πρωτ. 2/53825/23-10-2020, που σας επισυνάπτω, με την οποία 

ανέφερε όσα περίπου αναφέρει στην παραπάνω αγωγή του σχετικά με τη μη χορήγηση της κανονικής άδειας 

για τα έτη 2015 έως και 2019 και ζητούσε την καταβολή αποζημίωσης συνολικού ποσού 10.090,00 ευρώ 

(2.018,00 ο μισθός του Χ 5 έτη).   

28. Επί της αίτησης αυτής απάντησε στον Κων/νο Γιαννακού η Δνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Ρόδου με το με αριθμό πρωτ. 2/53825/27-10-2020 έγγραφό της, που σας επισυνάπτω, στο οποίο αναφέρει τα 

εξής:  

29. «Σας γνωρίζουμε με το παρόν ότι η υπηρεσία μας εξέδωσε τη με αριθμό 2301/2020 απόφαση έκδοσης 

κανονικής άδειας έτους 2020 η οποία και σας κοινοποιείται, και από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 διανύετε 

υποχρεωτικά την κανονική άδεια διάρκειας είκοσι εννέα (29) ημερών. Η κανονική σας άδεια για το έτος 2020, 

όπως επικαλείσθε πρέπει ως κανονική άδεια να χορηγείται ακόμη και εάν δεν την έχετε αιτηθεί, θα καταχωρηθεί 

στο ηλεκτρονικό σύστημα από τη Δ/νση Πληροφορικής. Όπως διαπιστώθηκε μετά το με αρ. πρ.: 17129/6674 

Ημ.Πρ.: 19/03/2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Πληροφορικής δεν εγγραφήκατε στο ηλεκτρονικό σύστημα αδειών 

αν και λάβατε γνώση γι' αυτό καθώς και επίσης δεν υποβάλλατε αίτημα χορήγησης κανονικής άδειας με βάση το 

σύστημα αυτό μέχρι σήμερα. Επιπρόσθετα, για μια ακόμη φορά από τις 21/10/2019 όλο το προσωπικό του Δήμου 

έχει ενημερωθεί με το με Αρ.Πρωτ. 2/56361 έγγραφο με Θέμα: Απλούστευση διαδικασιών Ηλεκτρονικού 

συστήματος αδειών και οδηγίες χρήσης. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΓΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μέσω του συνδέσμου https://adeies.rhodes.gr διεκπεραιώνονται όλα τα 

αιτήματα αδειών όλου του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και των δικηγόρων έμμισθης εντολής. 

Διαπιστώθηκε επίσης οτι αμελήσατε να πιστοποιηθείτε ως χρήστης της υποχρεωτικής πλατφόρμας όπως έχει 

πράξει το σύνολο του δυναμικού του Δήμου. Σχετική σημείωση- σήμανση για την παράλειψη σας αυτή θα 

καταχωρηθεί στο σύστημα με την καταχώριση της απόφασης κανονικής άδειας στο ηλεκτρονικό σύστημα. 

Επισημαίνεται ότι : Η ανελλιπής κατά την τελευταία πενταετία (2015-2020) καθημερινή σας παρουσία και 

καθημερινή παροχή υπηρεσίας (ωράριο εργασίας) στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου δεν επιβεβαιώνεται με 

τη χρήση ηλεκτρονικής κάρτας όπως ισχύει για όλο το προσωπικό του Δήμου Ρόδου καθόσον η σχέση σας με το 

Δήμο Ρόδου είναι σχέση έμμισθης εντολής. Ο χρόνος απασχόλησης σας και η παροχή υπηρεσιών σας ή και η 

απουσία σας για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν να βεβαιωθεί από το σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης 

παρουσίας-απουσίας του προσωπικού. Συνεπώς δεδομένου ότι δεν ενημερώνετε το σύστημα καταγραφής 

παρουσιών του Δήμου όπως όλοι οι υπάλληλοι, δεν ενημερώνετε επίσης για την απουσία σας το ίδιο σύστημα, δεν 
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μπορεί ούτε ο φορέας ούτε και εσείς να βεβαιώσει ότι έχετε απουσιάσει από την εργασία σας ή ότι εργάζεστε για 

το Δήμο αδιαλείπτως επί πέντε 5 συναπτά έτη και καθόλη τη διάρκεια της εργάσιμης εβδομάδας». 

30. Από όλα τα παραπάνω σαφώς προκύπτει ότι ο Δήμος Ρόδου ήταν υποχρεωμένος να χορηγεί στον πρώην 

έμμισθο δικηγόρο Κων/νο Γιαννακού κάθε έτος και μέχρι τη λήξη του έτους την κανονική του άδεια με 

αποδοχές, διάρκειας 22 εργασίμων ημερών από το 2015 έως και το 2019, για τη χορήγηση δε της άδειας αυτής 

έπρεπε να εκδίδεται κάθε έτος απόφαση του Δημάρχου, η οποία δεν έχει εκδοθεί για όλο αυτό το χρονικό 

διάστημα. Η άδεια έπρεπε να χορηγηθεί μέχρι το τέλος κάθε έτους, ανεξάρτητα από το ότι δεν τη ζήτησε ο ίδιος 

και ανεξάρτητα από το ότι δεν είχε εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα αδειών του Δήμου Ρόδου, το οποίο έχει 

δημιουργηθεί απλά για την παρακολούθηση χορηγήσεων των αδειών στους υπαλλήλους του, η εγγραφή δε 

σαυτό σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί προϋπόθεση της χορήγησής της.  Η υποχρέωση αυτή του Δήμου Ρόδου 

για την χορήγηση της κανονικής άδειας με αποδοχές δεν αναιρείται από το γεγονός ότι δεν υπήρχε σύστημα 

παρακολούθησης της καθημερινής παροχής υπηρεσιών του πρώην έμμισθου δικηγόρου Κων/νου Γιαννακού, 

για την οποία έλλειψη ευθύνεται ο Δήμος Ρόδου, αφού, όπως αναφέρω παραπάνω, ο έμμισθος δικηγόρος δεν 

είναι υποχρεωμένος να τηρεί το ωράριο του προσωπικού του Δήμου, ούτε και να έχει κάρτα παρουσίας, ενόψει 

και του ότι παρέχει τις νομικές υπηρεσίες του για το Δήμο και εκτός του ωραρίου του προσωπικού του και στο 

γραφείο του, η συνεχής δε παροχή των νομικών υπηρεσιών του αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο στο οποίο 

καταχωρούνται οι χρεώσεις των δικογράφων και λοιπών εγγράφων, που πρέπει να διεκπεραιώσει. Δεν υπάρχει, 

επομένως, καμία αμφιβολία ότι ο πρώην έμμισθος δικηγόρος Κων/νος Γιαννακού παρείχε κανονικά και 

ανελλιπώς τις νομικές υπηρεσίες του στο Δήμο Ρόδου καθόλο το χρονικό διάστημα από το 2015 έως και το 

2019 και ότι δεν του χορηγήθηκε για το χρονικό αυτό διάστημα η κανονική του άδεια με αποδοχές, η άδεια δε 

που του χορηγήθηκε το 2020 αφορά το έτος αυτό και όχι το έτος 2019, αφού δεν είναι νόμιμη η μεταφορά 

αυτούσιας της άδειας το επόμενο έτος, όπως αναφέρω παραπάνω, ανεξάρτητα από το ότι δεν τηρήθηκαν οι 

προϋποθέσεις που αφορούν τη μεταφορά της κανονικής άδειας για τους δημοτικούς υπαλλήλους.  

31. Επομένως ο Δήμος Ρόδου οφείλει να καταβάλει στον πρώην έμμισθο δικηγόρο Κων/νο Γιαννακού 

αποζημίωση για κάθε έτος λόγω της μη χορήγησης της κανονικής του άδειας, ήτοι: α) για το 2015 το ποσό των 

1.906,00 ευρώ, β) για το 2016 το ποσό των 2.009,00 ευρώ, γ) για το 2017 το ποσό των 2.012,00 ευρώ, δ) για το 

2018 το ποσό των  2.015,00 ευρώ και ε) για το 2019 το ποσό των 2.018,00 ευρώ και συνολικά, το ποσό των 

9.960,00 ευρώ (1.906,00 + 2,009,00 + 2.012,00 + 2.015,00 + 2.018,00), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της 

επίδοσης της παραπάνω αγωγής του, ήτοι από τις 30-9-2021, που μέχρι σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 171,91 

ευρώ (3% ετησίως). Σημειωτέον ότι με την υποβολή της παραπάνω από 21-10-2020 αίτησής του ο Κων/νος 

Γιαννακού διέκοψε την πενταετή παραγραφή των απαιτήσεών του από τη μη χορήγηση της κανονικής άδειας, 

άρχισε δε νέα από την άσκηση της αγωγής του, που δεν συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα για κανένα από τα 

παραπάνω έτη. 

32. Όσον αφορά τις εισφορές του άρθρου 38 παρ. 2 του Ν. 3986/2011, από τις μισθοδοτικές καταστάσεις του 

Δήμου Ρόδου προκύπτει ότι πραγματικά έγιναν από το μισθό του Κων/νου Γιαννακού οι κρατήσεις που 

αναφέρονται στην αγωγή του, οι οποίες σύμφωνα με τα παραπάνω είναι παράνομες και γι’ αυτό πρέπει να 

αποδοθούν σε αυτόν. Όμως, δεν πρέπει να αποδοθούν σε αυτόν ότι έχει παρακρατηθεί το 2015, καθόσον για τις 

απαιτήσεις του από την αιτία αυτή δεν υπέβαλε πριν την άσκηση της αγωγής του αίτηση, που να ζητά την 

απόδοση των παρακρατηθέντων, αλλά άσκησε απευθείας την παραπάνω αγωγή του, η οποία επιδόθηκε στο 

Δήμο Ρόδου στις 29-09-2021, ήτοι μετά την παρέλευση των πέντε ετών, όσον αφορά τις απαιτήσεις του έτους 

2015, ενώ είχε υπερβεί το χρονικό διάστημα της αναστολής της παραγραφής λόγω covid-19, ήτοι από 13-03-

2022 έως και 31-05-2022 και από 07-11-2020 έως 06-04-2021, που για το 2015 έληγε στις 30-08-2021. 

Επομένως ο Δήμος Ρόδου οφείλει να καταβάλει στον πρώην έμμισθο δικηγόρο Κων/νο Γιαννακού για την αιτία 

αυτή: α) Για το 2016 το ποσό των 723,24 ευρώ, β) για το 2017 το ποσό των 724,32 ευρώ, γ) για το 2018 το 

ποσό των 725,40 ευρώ και δ) και για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως και 31-8-2021 το ποσό των 

1.937,28 ευρώ και συνολικά το ποσό των 4.110,24 ευρώ (723,24 + 724,32 + 725,40 + 1.937,28), με το νόμιμο 

τόκο από την επομένη της επίδοσης της παραπάνω αγωγής του, ήτοι από τις 30-9-2021, που μέχρι σήμερα 

ανέρχεται στο ποσό των 70,94 ευρώ (3% ετησίως). 

33. Μετά την άσκηση της παραπάνω αγωγής, ο Κων/να Γιαννακού υπέβαλε στο Δήμο Ρόδου την από 05-12-

2021 αίτησή του, που πήρε αριθμό πρωτ. 2/65656/8-12-2021, που σας επισυνάπτω, με την οποία, προς αποφυγή 

περαιτέρω δικαστικών διενέξεων, οικονομίας χρόνου και δαπανών και οριστικής διεκπεραίωσης της ένδικης 

διαφοράς, δηλώνει την πρόθεσή του να περιορίσει τις απαιτήσεις της ένδικης διαφοράς, μη αναζητώντας 

τόκους υπερημερίας από την επίδοση της αγωγής του και δικαστικά έξοδα γενικά, ζητά δηλαδή τη 

συμβιβαστική επίλυσης της διαφοράς του με το Δήμο Ρόδου. 

34. Ενόψει επομένως των παραπάνω, που προκύπτουν από έγγραφα που σας επισυνάπτω, για τη διάλυση της 

έριδας που υπάρχει για το αν υφίστανται ή όχι οι παραπάνω αξιώσεις του Κων/νου Γιαννακού, ούτως ώστε να 
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μη συνεχιστεί ο δικαστικός αγώνας με βάση την παραπάνω αγωγή, με επιβάρυνση δικαστικών εξόδων και 

τόκων, αλλά και προς αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας του πρώην έμμισθου δικηγόρου, λόγω της πολύχρονης 

διάρκειας της δίκης, μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδ. ιδ΄ του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, ο Δήμος 

Ρόδου να συμβιβαστεί με τον πρώην έμμισθο δικηγόρο Κων/νο Γιαννακού του Αριστείδη, με την καταβολή 

αυτόν μόνο του συνολικού ποσού των 14.070,24 ευρώ (9.960,00 +4.110,24), χωρίς την καταβολή τόκων 

υπερημερίας και δικαστικών εξόδων γενικά.  
 

 
 

 

 
 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 2209/29-04-2022 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου του κου 

Σαλαμαστράκη Δημητρίου, δικηγόρου του Δήμου με πάγια έμμισθη εντολή.  

    Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα εντός και εκτός διάταξης της 18
ης

 Τακτικής δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2022, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (αρ. φύλλου 

55/11-3-2020). 

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020 και 643/69472/24-09-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών για τις 

συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της 

διασποράς του Κορωνοϊού. 

 Το Νόμο 3463/2006. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστήθηκε 

με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α) Να συμβιβαστεί ο Δήμος Ρόδου με τον Κων/νο Γιαννακού του Αριστείδη, πρώην νομικό σύμβουλο αυτού 

με πάγια έμμισθη εντολή, σχετικά με την από 1-9-2021 και με αριθμό κατάθεσης 180/14-9-2021 αγωγή του, 

που στρέφεται κατά του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την καταβολή σαυτόν μόνο 

του συνολικού ποσού των 14.070,24 ευρώ (9.960,00 + 4.110,24), όπως αναφέρεται στην εισήγηση, χωρίς την 

καταβολή τόκων υπερημερίας και δικαστικών εξόδων γενικά.  

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο και Πρόεδρο της Επιτροπής, Αντώνη Β. Καμπουράκη, να υπογράψει το 

σχετικό πρακτικό εξώδικης επίλυσης διαφοράς του άρθρου 241 Α ΚΠολΔ, με το παραπάνω περιεχόμενο και 

όσους άλλους όρους κρίνει σκόπιμο υπέρ του συμφέροντος του Δήμου Ρόδου και να προβεί σε όλες τις νόμιμες 

ενέργειες για την έγκριση αρμοδίως του πρακτικού αυτού και της εκτέλεσής του. 

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 338/2022  

 

   

 

 

                           

            ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Μανέττας Βασίλειος                                                                        

Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

          

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α η αναπληρώτρια 

 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β. Καμπουράκης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 
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